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DAGSORDEN & REFERAT
1. Opfølgning på referat

Sidste referat er fra 8. juni, og der er ingen løse ender!
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden

Ingen ekstra punkter.
3. Habilitetsvurdering vedr. dagens møde

Ingen inhabilitet.
4. Orientering og meddelelser fra udvalg etc.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
ø.

regionsformand
forretningsfører
KEU
OATU
PATU
HB
TDLT
kredskursusudv.
samarbejdsudv. Reg. Sj.
øvrige

CEL bød officielt velkommen til alle, og specielt til vore 2 nye suppleanter:
Annelene og Kit, samt til vores HB-kontaktperson Frank Dalsten. CEL konstaterede med glæde, at vi på vort første møde var fuldtallige! Det tegner godt!
Præsentationsrunde. CEL gav et fyldestgørende referat af et fællesmøde mellem HB og RFM den 2. 11. i Amaliegade. Mange emner i spil: Tandlægerne
kommer i DR’s Kontanten den 16. 11. omkring priser (igen-igen) og påstået
stor indtjeningsstigning i privat praksis de seneste 3 år. Påstand: for få patienter kategoriseres som ‘grønne’. Kommunikationsafd. arbejder på højtryk
og med ekstern bistand. Talte om elektroniske generalforsamlinger; om Facebook, der anses for at være en god formidlings-platform; om ejerskab og
tildeling af ydernumre - problem i forhold til enkelte kæder. Kæder udgør nu
25%, og stærkt voksende. Udfordring for TDLT, hvis mange kæder melder
sig ud af forsikringen. Om OK-forhandlingerne - langt fra enighed, og langt
fra et mæglingsforslag. Resultat uvist! Talte om voldgiftssag mellem TF og
Regionerne. Mangler opmand; talte om Tandlægeskolerne og turnus; talte om
Erhvervsudygtighedsforsikringen. Årsrapport fremlagt. Arbejdsbetinget stress
reduceret, men stigning for ikke mindst tandlæger over 50 år. Underskud på
10 mio. kr.
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Obligatoriet vil komme til debat på 6 medlemsmøder (2 i vores region), og
komme til urafstemning.
Svært at få forsikringsselaber til at byde ind, hvis ikke alle er med. Ikkefradragsberettiget præmie kunne være en mulighed, da det samtidig betyder,
at der ikke skal betales skat af beløbet.
PM havde kun nogle praktiske bemærkninger.
AR/BA orienterede kort om OK-forhandlingerne, og konstaterede med glæde,
at der hersker god og tæt kontakt mellem KEU og Forhandlingsudvalget. BA
oplyste, at ‘max-priser’ er uspiseligt, og ikke til debat. Negativ forventning til,
at der kan opnås et resultat.
LP orienterede om dobbeltmedlemsskabsaftalen, der har endeligt udløb den
31. 12. 2017. Problemer med ATO omkring forhandlingsretten på Frederiksberg og Kbhvn. Køligt klima parterne i mellem.
Ingen PATU-repræsentant, men CEL arbejder på sagen.
SK/FD supplerede CEL’s orientering. Ved urafstemning om ‘obligatoriet’ skla
der være en stemmedeltagelse på mindst 25%, og af disse skal 2/3-dele være
for. Et emne til debat er de (stadig) forskelligartede regler for hvor længe, man
kan sidde i diverse udvalg. SUU/EUU er 8 år, og i klagesags- og forsikringssammenhæng er der ingen tidsbegrænsning. Det vil blive et emne på HGF2018,
så vi tager det op som særskilt pkt. i RSTF på et af de kommende møder.
Ingen repræsentant i TDLT, men referaterne fra mødet mellem HB/RFM gav
et godt indblik i problemerne.
LM er formand for Regionskursusudvalget. Intet nyt fra den front, før vi har
fået lidt mere samling, og tilført udvalget flere kræfter.
SK/ABS oplyste, at samarbejdet i SU fungerer fint. God stemning, gensidig
tillid og gode resultater. Seneste møde aflyst grundet manglende sager.
SBK orienterede om status for internatmødet i september. Tegner rigtig godt!
5. Fagpolitisk charmeoffensiv - hvordan får vi skabt interessen, og flere fagpolitikere

Inden vi tog hul på emnet, gav KVH og AC et indblik i, hvorfor de har fundet
interesse i at deltage i fagpolitik. Årsagen var ‘drevet af irritation over mange
forhold, og flovhed over egen passivitet’, og ‘nysgerrighed’. Dette sammenhold
med muligheden for at komme bag kulisserne og få indflydelse.
SBJ mente, at det kunne være en ide, måske via Tandlægebladet, at lave små
indlæg om også det sociale islæt ved deltagelse i fagpolitik. Øger netværk og
berøringsflade. Værdien af socialt samvær med ligesindede.
SBK vægtede ‘det brede samarbejde’, og advarede mod ikke at give ‘de unge’
plads eller nedgøre med bemærkninger som: ‘det har vi prøvet’. Tiderne skifter,
og vigtigt at få medlemmerne til at være for noget, og ikke imod noget.
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Facebook skal afprøves, og vores egen facebook-side skal være vores platform i
bestræbelserne på at få en ung generation med. Kunne måske også være i form af
‘provokerende’ indlæg, der skaber debat. Vedtaget, at CHB/SK/PM laver et oplæg til
næste møde!
6. Valg af udvalgsmedlemmer: KEU, OATO, PATU (ekstra pladser) kursusudvalg,
nyhedsbrev, rekruttering.

KEU - vi har umiddelbart ingen emner, men CHB vil overveje og vende
tilbage. Spørgsmål om der skal udpeges suppleanter står ubesvaret!
PATU - CEL arbejder på det!
Reg.kursusudv.: LM, SBJ
INFO: BA, SK, PM
Facebook: CHB, SK, PM
7. Organisatorisk/praktiske spørgsmål: hjemmeside, bank, facebook, vores navn?

Drøftet og vedtaget, at der skal oprettes hjemmeside. PM’s skabelon vedtaget.
Bannerfot ændres, og skriften bliver TF’s skriftfont: cholla Wide OT Regular/
Bold. TF kontaktes desangående (skriftfonten koster 49$ pr. enhed i netsalg!).
Navnet vedtaget som i oplægget: RSTF - Region Sjællands Tandlægeforening!
PM bemyndiget til at udvælge og oprette bankkonto i regionalt repræsenteret
pengeinstitut. Vil blive effektueret primo januar 2018.
8. Evaluering af mødet

Enighed om, at mødet var udbytterigt, såvel fagligt som socialt!
9. Eventuelt

CEL takkede for fremmødet, og udtrykte sin tilfredshed med den gode stemning og gode input. Glædede sig over deltagelse af FD, KVH og AC.
AFTALTE MØDER:
TIRSDAG, DEN 6. FEBRUAR 2018
ONSDAG, DEN 4. APRIL 2018
TORSDAG, DEN 14. JUNI 2018
INTERNATMØDE SKÆLSKØR:
14./15. SEPTEMBER 2018 FRA KL. 16 - 16.
RGF: ?
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